KOMUNIKAT PGE EKSTRALIGI - 21/2020
z dnia 23.07.2020

1. Decyzja weryfikacyjna z dnia 23.07.2020.
Na podstawie art. 102 RSŻ Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o po dokonaniu analizy dokumentacji związanej z meczem 4 rundy DMP rozgrywanego w
dniu 03.07.2020 w Gorzowie Wielkopolskim pomiędzy drużynami PGE Ekstraligi MOJE BERMUDY STAL Gorzów Wielkopolski i ELTROX
WŁÓKNIARZ Częstochowa, którego organizatorem był klub Stal Gorzów Wielkopolski SA zważywszy, że:
- powodem przerwania zawodów był pożar rozdzielni, który spowodował brak oświetlenia niezbędnego do kontynuowania zawodów,
- przedmiotowy mecz został przerwany przez sędziego zawodów po 10 biegu na podstawie art.732 RSŻ
„Sędzia lub Jury Zawodów może odwołać mecz w dniu meczu lub przerwać rozpoczęty uprzednio mecz, jeśli stwierdzi na miejscu, że istnieją
przyczyny lub nadzwyczajne okoliczności, dla których mecz nie może być odpowiednio rozegrany lub kontynuowany.”,
- na podstawie art. 419 ust. 1 RSŻ „Organizator odpowiada na zasadzie ryzyka za sprawność i zapewnienie niezbędnej liczby wszelkich
urządzeń technicznych wykorzystywanych podczas zawodów , a wymaganych regulaminami FIM, PZM i SE, w tym także oświetlenia
niezbędnego do przeprowadzenia zawodów oraz bandy pneumatycznej i elementów zapasowych do niej.”
biorąc pod uwagę, że:
- Komisja Orzekająca Ligi w odrębnym postępowaniu dyscyplinarnym uznała winę organizatora i nakazała powtórzenie przedmiotowego meczu,
- powodem pożaru rozdzielni było zwarcie w szafie rozdzielni, za której sprawność zgodnie z 419 ust. 1 RSŻ zgodnie z odpowiada organizator,
- nie stwierdzono udziału osób trzecich w zaistniałym zdarzeniu oraz znamion celowego działania,
- w zaistniej sytuacji żaden z klubów uczestniczących w przedmiotowym meczu nie powinien ponosić konsekwencji negatywnych, ani uzyskać
korzyści sportowych z powodu wystąpienia awarii rozdzielni,
- mecz został przerwany po 10 biegu i przy stanie 32:28 dla drużyny MOJE BERMUDY STAL Gorzów Wielkopolski, tym samym do rozegrania
zostało 5 biegów w których wynik mógł ulec zmianie z korzyścią dla każdej z rywalizujących drużyn,
- zasadne jest podjęcie decyzji w duchu sportu, która umożliwi rozstrzygnięcie wyniku przedmiotowego meczu w rywalizacji na torze pomiędzy
zainteresowanymi drużynami
postanawia:
zweryfikować przedmiotowy mecz jako niebyły i rozegrać go ponownie w terminie wyznaczonym w odrębnym komunikacie.

/-/ Wojciech Stępniewski
Prezes Zarządu

/-/ Ryszard Kowalski
Wiceprezes Zarządu
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